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Was-wordt-tabel,

behorend bij het raadsvoorstel tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 
gemeente Weert – raadsvergadering 15 december 2021

versie 13-10-2021
Was Wordt

Artikel 2:10 Voorwerpen op openbare 
plaatsen in strijd met de publieke functie 
ervan

8. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 
kan de in het eerste lid genoemde 
vergunning onder meer ook worden 
geweigerd én de melding is in elk geval 
niet akkoord en het plaatsen/aanbrengen 
van de voorwerpen daarmee verboden:
a. indien het beoogde gebruik schade 

toebrengt aan de openbare plaats;
b. indien het beoogde gebruik gevaar 

oplevert voor het doelmatig en veilig 
gebruik van de openbare plaats;

c. indien het beoogde gebruik een 
belemmering kan vormen voor het 
doelmatig beheer en onderhoud van de 
openbare plaats;

d. indien het beoogde gebruik de 
verkeersveiligheid in gevaar brengt.

Artikel 2:10 Voorwerpen op openbare 
plaatsen in strijd met de publieke functie 
ervan

8. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 
kan de in het eerste lid genoemde 
vergunning onder meer ook worden 
geweigerd én de melding is in elk geval 
niet akkoord en het plaatsen/aanbrengen 
van de voorwerpen daarmee verboden:
a. indien het beoogde gebruik schade 

toebrengt aan de openbare plaats;
b. indien het beoogde gebruik gevaar 

oplevert voor het doelmatig en veilig 
gebruik van de openbare plaats;

c. indien het beoogde gebruik een 
belemmering kan vormen voor het 
doelmatig beheer en onderhoud van de 
openbare plaats;

d. indien het beoogde gebruik de 
verkeersveiligheid in gevaar brengt;

e. wanneer er sprake is van 
handelsreclame.

Artikel 2:18 Rookverbod in bossen en 
natuurterreinen
1. Het is verboden te roken in bossen, op 

heide- of veengronden dan wel in 
duingebieden of binnen een afstand van 
dertig meter daarvan gedurende een door 
het college aangewezen periode.

2. Het is verboden in bossen, op heide- of 
veengronden dan wel in duingebieden of 
binnen een afstand van honderd meter 
daarvan, voor zover het de open lucht 
betreft, brandende of smeulende 
voorwerpen te laten vallen, weg te werpen 
of te laten liggen.

3. Het in het eerste en tweede lid gestelde 
verbod geldt niet voor zover in het daarin 
geregelde onderwerp wordt voorzien door 
artikel 429, aanhef en onder 3, van het 
Wetboek van Strafrecht.

4. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt 
voorts niet voor zover het roken 
plaatsvindt in gebouwen en aangrenzende 
erven.

5. Het college kan ontheffing verlenen van de 
verboden bedoeld in het eerste en tweede 
lid.

6. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van 
de Algemene wet bestuursrecht (positieve 
fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) 
niet van toepassing.

Artikel 2:18 Rookverbod in bossen en 
natuurterreinen
1. Het is verboden te roken in bossen, op 

heide- of veengronden dan wel in 
duingebieden of binnen een afstand van 
dertig meter daarvan gedurende een door 
het college aangewezen periode.

2. Het is verboden in bossen, op heide- of 
veengronden dan wel in duingebieden of 
binnen een afstand van honderd meter 
daarvan, voor zover het de open lucht 
betreft, brandende of smeulende 
voorwerpen te laten vallen, weg te werpen 
of te laten liggen.

3. Het in het eerste en tweede lid gestelde 
verbod geldt niet voor zover in het daarin 
geregelde onderwerp wordt voorzien door 
artikel 429, aanhef en onder 3, van het 
Wetboek van Strafrecht.

4. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt 
voorts niet voor zover het roken 
plaatsvindt in gebouwen en aangrenzende 
erven.

5. Het college kan ontheffing verlenen van de 
verboden bedoeld in het eerste en tweede 
lid.

6. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van 
de Algemene wet bestuursrecht (positieve 
fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) 
niet van toepassing.
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Artikel 2:24 Definitie evenement
1. In deze afdeling wordt onder evenement 

verstaan, elke voor publiek toegankelijke 
verrichting van vermaak, met uitzondering 
van:

d. het in een inrichting in de zin van de 
Drank- en Horecawet gelegenheid 
geven tot dansen;

Artikel 2:24 Definitie evenement
1. In deze afdeling wordt onder evenement 

verstaan, elke voor publiek toegankelijke 
verrichting van vermaak, met uitzondering 
van:

d. het in een inrichting in de zin van de 
Alcoholwet gelegenheid geven tot 
dansen;

Artikel 2:27 Definities
1. In deze afdeling wordt verstaan onder:

a. openbare inrichting:
1. een hotel, restaurant, pension, 

café, waterpijpcafé, cafetaria, 
snackbar, discotheek, buurthuis of 
clubhuis, coffeeshop, waar 
softdrugs plegen te worden 
verkocht;

2. elke andere voor het publiek 
toegankelijke, besloten ruimte 
waarin bedrijfsmatig of in een 
omvang alsof zij bedrijfsmatig is 
logies wordt verstrekt of dranken 
worden geschonken of rookwaren 
of spijzen voor directe consumptie 
ter plaatse worden verstrekt of 
bereid.

b. terras:
een buiten de besloten ruimte van 
de openbare inrichting liggend deel 
daarvan waar sta- of zitgelegenheid 
kan worden geboden en waar tegen 
vergoeding dranken kunnen worden 
geschonken of spijzen voor directe 
consumptie ter plaatse kunnen 
worden bereid of verstrekt.

2. Onder openbare inrichting wordt mede 
verstaan een buiten de besloten ruimte 
van de openbare inrichting liggend deel 
daarvan waar sta- of zitgelegenheid kan 
worden geboden en waar tegen vergoeding 
dranken kunnen worden geschonken of 
spijzen voor directe consumptie ter plaatse 
kunnen worden bereid of verstrekt.

Artikel 2:27 Definities
1. In deze afdeling wordt verstaan onder:

a. openbare inrichting:
1. een hotel, restaurant, pension, 

café, waterpijpcafé, cafetaria, 
snackbar, discotheek, buurthuis of 
clubhuis, coffeeshop, waar 
softdrugs plegen te worden 
verkocht, camping, recreatiepark;

2. elke andere voor het publiek 
toegankelijke, besloten ruimte 
waarin bedrijfsmatig of in een 
omvang alsof zij bedrijfsmatig is 
logies wordt verstrekt of dranken 
worden geschonken of rookwaren 
of spijzen voor directe consumptie 
ter plaatse worden verstrekt of 
bereid.

b. terras:
een buiten de besloten ruimte van 
de openbare inrichting liggend deel 
daarvan waar sta- of zitgelegenheid 
kan worden geboden en waar tegen 
vergoeding dranken kunnen worden 
geschonken of spijzen voor directe 
consumptie ter plaatse kunnen 
worden bereid of verstrekt.

2. Onder openbare inrichting wordt mede 
verstaan een buiten de besloten ruimte 
van de openbare inrichting liggend deel 
daarvan waar sta- of zitgelegenheid kan 
worden geboden en waar tegen vergoeding 
dranken kunnen worden geschonken of 
spijzen voor directe consumptie ter plaatse 
kunnen worden bereid of verstrekt.

Artikel 2:29 Sluitingstijd

6. Dit artikel is niet van toepassing op 
paracommerciële instellingen in de zin van 
artikel 4 van de Drank- en Horecawet, 
waarvan de sluitingstijd is geregeld in de 
artikelen 3 en 5 van de Drank- en 
Horecaverordening Paracommercie Weert 
2011.

Artikel 2:29 Sluitingstijd

6. Dit artikel is niet van toepassing op 
paracommerciële instellingen in de zin van 
artikel 4 van de Alcoholwet, waarvan de 
sluitingstijd is geregeld in de artikelen 3 en 
5 van de Drank- en Horecaverordening 
Paracommercie Weert 2011.

Toevoegen aan Afdeling 8A Voor publiek 
openstaande gebouwen:

Artikel 2:34c Sluiting van een voor het 
publiek openstaand gebouw of een bij dat 
gebouw behorend erf
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1. De burgemeester kan een voor het publiek 
openstaand gebouw of een bij dat gebouw 
behorend erf als bedoeld in artikel 174 van 
de Gemeentewet, in het belang van de 
openbare orde, veiligheid, gezondheid of 
zedelijkheid of als er naar zijn oordeel 
sprake is van bijzondere omstandigheden 
voor een bepaalde duur geheel of 
gedeeltelijk sluiten.

2. Onverminderd hetgeen in artikel 5:24 van 
de Algemene wet bestuursrecht is bepaald 
omtrent de bekendmaking, wordt het bevel 
tot sluiting tevens bekend gemaakt door 
een schrijven, waaruit van dat bevel tot 
sluiting blijkt, aan te brengen op of nabij 
de toegang(en) van het gebouw of het erf.

3. Een sluiting kan op aanvraag van 
belanghebbenden door de burgemeester 
worden opgeheven, wanneer later bekend 
geworden feiten en omstandigheden 
hiertoe aanleiding geven en naar zijn 
oordeel voldoende garanties aanwezig zijn, 
dat geen herhaling van de gronden die tot 
de sluiting hebben geleid, zal plaatsvinden.

4. Het is de rechthebbende op het gebouw 
en/of het erf, verboden om, nadat het 
bevel tot sluiting bekend is gemaakt op de 
in het tweede lid aangegeven wijze, daarin 
bezoekers toe te laten of te laten 
verblijven.

5. Het is een ieder verboden om, nadat het 
bevel tot sluiting openbaar bekend 
gemaakt is op de in het tweede lid 
aangegeven wijze, in een bij dit bevel 
gesloten gebouw en/of erf als bezoeker te 
verblijven.

6. Het in het eerste lid bepaalde geldt niet 
voor zover in het onderwerp van de 
regeling van het eerste lid elders wordt 
voorzien in deze verordening of in artikel 
13b van de Opiumwet.

Artikel 2:48 Verboden gebruik van 
alcoholhoudende drank en softdrugs
1. Het is voor personen, die de leeftijd van 

achttien jaar hebben bereikt, verboden op 
een openbare plaats, die deel uitmaakt van 
een door het college aangewezen gebied, 
alcoholhoudende drank te gebruiken of 
aangebroken flessen, blikjes en dergelijke 
met alcoholhoudende drank bij zich te 
hebben.

2. Het verbod is niet van toepassing op:
a. een terras dat behoort bij een 

openbare inrichting, als bedoeld in 
artikel 1 van de Drank- en 
Horecawet; en

b. een andere plaats dan een openbare 
inrichting als bedoeld onder a, 
waarvoor een ontheffing geldt 
krachtens artikel 35 van de Drank- 
en Horecawet.

Artikel 2:48 Verboden gebruik van 
alcoholhoudende drank en softdrugs
1. Het is voor personen, die de leeftijd van 

achttien jaar hebben bereikt, verboden op 
een openbare plaats, die deel uitmaakt van 
een door het college aangewezen gebied, 
alcoholhoudende drank te gebruiken of 
aangebroken flessen, blikjes en dergelijke 
met alcoholhoudende drank bij zich te 
hebben.

2. Het verbod is niet van toepassing op:
a. een terras dat behoort bij een 

openbare inrichting, als bedoeld in 
artikel 1 van de Alcoholwet; en

b. een andere plaats dan een openbare 
inrichting als bedoeld onder a, 
waarvoor een ontheffing geldt 
krachtens artikel 35 van de 
Alcoholwet.
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3. Het is verboden op een openbare plaats 
softdrugs te gebruiken, toe te dienen dan 
wel voorbereidingen daartoe te verrichten 
of ten behoeve van dat gebruik 
voorwerpen en/of stoffen voorhanden te 
hebben.

4. Onder softdrugs worden verstaan: de 
middelen, genoemd in lijst II behorende bij 
de Opiumwet.

3. Het is verboden op een openbare plaats 
softdrugs te gebruiken, toe te dienen dan 
wel voorbereidingen daartoe te verrichten 
of ten behoeve van dat gebruik 
voorwerpen en/of stoffen voorhanden te 
hebben.

4. Onder softdrugs worden verstaan: de 
middelen, genoemd in lijst II behorende bij 
de Opiumwet.

Artikel 2:48a Voorkomen glas op straat

2. Het bepaalde in het eerste lid geldt niet 
voor:
a. een terras dat behoort bij een 

openbare inrichting, als bedoeld in 
artikel 1 van de Drank- en Horecawet;

b. een andere plaats dan een openbare 
inrichting als bedoeld in artikel 1 van 
de Drank- en Horecawet, waarvoor 
een ontheffing geldt krachtens artikel 
35 van de Drank- en Horecawet.

Artikel 2:48a Voorkomen glas op straat

2. Het bepaalde in het eerste lid geldt niet 
voor:
a. een terras dat behoort bij een 

openbare inrichting, als bedoeld in 
artikel 1 van de Alcoholwet;

b. een andere plaats dan een openbare 
inrichting als bedoeld in artikel 1 van 
de Alcoholwet, waarvoor een 
ontheffing geldt krachtens artikel 35 
van de Alcoholwet.

Artikel 2:48b Verboden gebruik lachgas
Het is verboden in het openbaar gebied 
lachgas te gebruiken als daardoor hinder 
ontstaat voor personen of de openbare orde, 
de openbare veiligheid, de volksgezondheid of 
het milieu in gevaar komt.

Artikel 2:48b Verboden gebruik lachgas
(vervallen, zie artikel 2:74a)

Artikel 2:65 Bedelarij
Het is verboden op door het college 
aangewezen plaatsen op of aan de weg of in 
een voor het publiek toegankelijk gebouw te 
bedelen om geld of andere zaken.

Artikel 2:65 Bedelarij
Het is verboden in door het college 
aangewezen gebieden op een openbare plaats 
te bedelen om geld of andere zaken.

Artikel 2:73 Gebruik van 
consumentenvuurwerk tijdens de 
jaarwisseling
1. Het is verboden om consumentenvuurwerk 

in de vorm van knalvuurwerk en/of 
vuurpijlen te gebruiken.

2. Het is verboden om 
consumentenvuurwerk, anders dan 
genoemd in lid 1, te gebruiken op een door 
het college in het belang van de 
voorkoming van gevaar, schade of 
overlast/hinder aangewezen plaats.

3. Het is verboden consumentenvuurwerk, 
anders dan genoemd in lid 1, op een 
openbare plaats te gebruiken als dat 
gevaar, schade of overlast/hinder kan 
veroorzaken.

4. De in het eerste, tweede en derde lid 
gestelde verboden gelden niet voor zover 
in het daarin geregelde onderwerp wordt 
voorzien door artikel 429, aanhef en onder 
1, van het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 2:73 Gebruik van 
consumentenvuurwerk tijdens de 
jaarwisseling
1. Het is verboden om consumentenvuurwerk 

in de vorm van knalvuurwerk en/of 
vuurpijlen te gebruiken.

1. Het is verboden om 
consumentenvuurwerk, anders dan 
genoemd in lid 1, te gebruiken op een door 
het college in het belang van de 
voorkoming van gevaar, schade of 
overlast/hinder aangewezen plaats.

2. Het is verboden consumentenvuurwerk, 
anders dan genoemd in lid 1, op een 
openbare plaats te gebruiken als dat 
gevaar, schade of overlast/hinder kan 
veroorzaken.

3. De in het eerste, en tweede en derde lid 
gestelde verboden gelden niet voor zover 
in het daarin geregelde onderwerp wordt 
voorzien door artikel 429, aanhef en onder 
1, van het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 2:74a Openlijk drugsgebruik
Het is verboden op of aan de weg, op een 
andere openbare plaats of in een voor publiek 
toegankelijk gebouw middelen als bedoeld in 
de artikelen 2 of 3 van de Opiumwet of daarop 
gelijkende waar te gebruiken, toe te dienen, 
dan wel voorbereidingen daartoe te verrichten 
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of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of 
stoffen voorhanden te hebben.

Artikel 2:79 Woonoverlast als bedoeld in 
artikel 151d Gemeentewet
1. Degene die een woning of een bij die 

woning behorend erf gebruikt, of tegen 
betaling in gebruik geeft aan een persoon 
die niet als ingezetene met een adres in de 
gemeente in de basisregistratiepersonen is 
ingeschreven, draagt er zorg voor dat door 
gedragingen in of vanuit die woning of dat 
erf of in de onmiddellijke nabijheid van die 
woning of dat erf geen ernstige en 
herhaaldelijke hinder voor omwonenden 
wordt veroorzaakt.

2. De burgemeester kan bij schending van 
deze zorgplicht aan de overtreder een last 
onder dwangsom of last onder 
bestuursdwang opleggen. Daarbij kan hij 
aanwijzingen geven over wat de overtreder 
dient te doen of na te laten om verdere 
schending te voorkomen. De burgemeester 
stelt beleidsregels vast over het gebruik 
van zijn bevoegdheid.

3. De last kan in ieder geval worden opgelegd 
bij ernstige en herhaaldelijke:
a. geluid- of geurhinder;
b. hinder van dieren;
c. hinder van bezoekers of personen die 

tijdelijk in een woning of op een erf 
aanwezig zijn;

d. overlast door vervuiling of 
verwaarlozing van een woning of een 
erf; intimidatie van derden vanuit een 
woning of een erf. Dit besluit treedt in 
werking de dag na die van de 
bekendmaking.

Artikel 2:79 Woonoverlast als bedoeld in 
artikel 151d Gemeentewet
1. Degene die een woning of een bij die 

woning behorend erf gebruikt, of tegen 
betaling in gebruik geeft aan een persoon 
die niet als ingezetene met een adres in de 
gemeente in de basisregistratiepersonen is 
ingeschreven, draagt er zorg voor dat door 
gedragingen in of vanuit die woning of dat 
erf of in de onmiddellijke nabijheid van die 
woning of dat erf geen ernstige en 
herhaaldelijke hinder voor omwonenden 
wordt veroorzaakt.

2. De burgemeester kan bij schending van 
deze zorgplicht aan de overtreder een last 
onder dwangsom of last onder 
bestuursdwang opleggen. Daarbij kan hij 
aanwijzingen geven over wat de overtreder 
dient te doen of na te laten om verdere 
schending te voorkomen. De burgemeester 
stelt beleidsregels vast over het gebruik 
van zijn bevoegdheid.

3. De last kan in ieder geval worden opgelegd 
bij ernstige en herhaaldelijke:
a. geluid- of geurhinder;
b. hinder van dieren;
c. hinder van bezoekers of personen die 

tijdelijk in een woning of op een erf 
aanwezig zijn;

d. overlast door vervuiling of 
verwaarlozing van een woning of een 
erf;

e. intimidatie van derden vanuit een 
woning of een erf.

Dit besluit treedt in werking de dag na die van 
de bekendmaking.

Artikel 3:5 Gedragseisen exploitant en 
beheerder
1. De exploitant en de beheerder

a. staat niet onder curatele en is niet 
ontzet uit de ouderlijke macht of de 
voogdij;

b. is niet in enig opzicht van slecht 
levensgedrag; en

c. heeft de leeftijd van eenentwintig jaar 
bereikt.

2. Naast de gestelde eisen in het eerste lid, is 
de exploitant en de beheerder niet:
a. met toepassing van de artikel 37 van 

het Wetboek van Strafrecht in een 
psychiatrisch ziekenhuis geplaatst of 
met toepassing van artikel 37a van het 
Wetboek van Strafrecht ter beschikking 
gesteld;

b. binnen de laatste vijf jaar 
onherroepelijk veroordeeld tot een 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van 
zes maanden of meer door de rechter 
in Nederland, inclusief de drie 
openbare lichamen Bonaire, Saba en 

Artikel 3:5 Gedragseisen exploitant en 
beheerder
1. De exploitant en de beheerder

a. staat niet onder curatele en is niet 
ontzet uit de ouderlijke macht of de 
voogdij;

b. is niet in enig opzicht van slecht 
levensgedrag; en

c. heeft de leeftijd van eenentwintig jaar 
bereikt.

2. Naast de gestelde eisen in het eerste lid, is 
de exploitant en de beheerder niet:
a. met toepassing van de artikel 37 van 

het Wetboek van Strafrecht in een 
psychiatrisch ziekenhuis geplaatst of 
met toepassing van artikel 37a van het 
Wetboek van Strafrecht ter beschikking 
gesteld;

b. binnen de laatste vijf jaar 
onherroepelijk veroordeeld tot een 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van 
zes maanden of meer door de rechter 
in Nederland, inclusief de drie 
openbare lichamen Bonaire, Saba en 
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Sint Eustatius, Aruba, Curaçao en Sint 
Maarten, dan wel door een andere 
rechter wegens een misdrijf waarvoor 
naar Nederlands recht een bevel tot 
voorlopige hechtenis ingevolge artikel 
67, eerste lid van het Wetboek van 
Strafvordering is toegelaten;

c. binnen de laatste vijf jaar bij tenminste 
twee rechterlijke uitspraken 
onherroepelijk veroordeeld tot een 
onvoorwaardelijke geldboete van 500 
euro of meer of tot een andere 
hoofdstraf als bedoeld in artikel 9, 
eerste lid, onder a van het Wetboek 
van Strafrecht, wegens dan wel mede 
wegens overtreding van:
1. bepalingen gesteld bij of krachtens 

de Drank- en Horecawet, de 
Opiumwet, de Vreemdelingenwet 
en de Wet arbeid vreemdelingen;

Sint Eustatius, Aruba, Curaçao en Sint 
Maarten, dan wel door een andere 
rechter wegens een misdrijf waarvoor 
naar Nederlands recht een bevel tot 
voorlopige hechtenis ingevolge artikel 
67, eerste lid van het Wetboek van 
Strafvordering is toegelaten;

c. binnen de laatste vijf jaar bij tenminste 
twee rechterlijke uitspraken 
onherroepelijk veroordeeld tot een 
onvoorwaardelijke geldboete van 500 
euro of meer of tot een andere 
hoofdstraf als bedoeld in artikel 9, 
eerste lid, onder a van het Wetboek 
van Strafrecht, wegens dan wel mede 
wegens overtreding van:
1. bepalingen gesteld bij of krachtens 

de Alcoholwet, de Opiumwet, de 
Vreemdelingenwet en de Wet 
arbeid vreemdelingen;

Artikel 4:5a Verbod carbidschieten e.d.
1. Het is verboden acetyleengas afkomstig 

van een reactie tussen calciumacetylide 
(carbid) en water of een gasmengsel met 
vergelijkbare eigenschappen op explosieve 
wijze te verbranden.

2. Het is verboden op een openbare plaats 
carbid of soortgelijke stoffen, waarmee een 
explosief gasmengsel gemaakt kan worden 
als bedoeld in het eerste lid, te vervoeren 
of bij zich te hebben, waarvan gelet op hun 
aard of de omstandigheden waaronder 
deze worden aangetroffen, redelijkerwijs 
kan worden aangenomen dat deze zullen 
worden gebruikt in strijd met het bepaalde 
in het eerste lid.

3. Het college kan ontheffing verlenen van 
het in het eerste en tweede lid gestelde 
verbod.

4. Dit artikel is niet van toepassing op 
situaties waarin wordt voorzien door de 
Wet milieubeheer, de Wet wapens en 
munitie, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen 
of het Wetboek van Strafrecht

5. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3. van 
de Algemene wet bestuursrecht (positieve 
fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) 
niet van toepassing.

Artikel 4:5a Verbod carbidschieten e.d.
(vervallen)

Artikel 5:32 Crossterreinen
1. Het is verboden op enig terrein, geen weg 

zijnde, met een motorvoertuig of een 
bromfiets een wedstrijd dan wel, ter 
voorbereiding van een wedstrijd, een 
trainings- of proefrit te houden of te doen 
houden dan wel daaraan deel te nemen, 
dan wel een motorvoertuig of een 
bromfiets met het kennelijke doel daartoe 
aanwezig te hebben.

Artikel 5:32 Crossterreinen
1. Het is verboden op enig terrein, geen weg 

zijnde, met een motorvoertuig of een 
bromfiets te crossen buiten 
wedstrijdverband, een wedstrijd dan wel, 
ter voorbereiding van een wedstrijd, een 
trainings- of proefrit te houden of te doen 
houden dan wel daaraan deel te nemen, 
dan wel een motorvoertuig of een 
bromfiets met het kennelijke doel daartoe 
aanwezig te hebben.


